تحلیل
آیا مسکو از تحویل «اس »۳۰۰-به
سوریه صرفنظر کرده است؟

روزنامه «وزگلیاد» در تحلیلی نوشته است:
همین چنــد وقت قبل بود کــه مقامات
مســکو از آماده بودن تحویل سامانه دفاع
ضدموشــکی «اس »300-به سوریه خبر
داده بودند ،ولی بالفاصله بعد از سفر هفته
گذشــته «بنیامین نتانیاهو» نخستوزیر
اســرائیل به مسکو ،موضع گیری رهبران
روسیه در این رابطه تصحیح شد .آیا این به
منزله آن است که مسکو و تل آویو توافق
پنهانی در این زمینه با یکدیگر نمودهاند،
و اگر بله ،صحبت بر ســر چه معاملهای
است؟ به گزارش تسنیم ،دمیتری پسکوف
ســخنگوی کاخ کرملیــن در کنفرانس
مطبوعاتــی گفــت که تحویل ســامانه
موشــکی «اس »300-به سوریه ،هرگز
بعنوان یک اقدام صددرصد اعالم نشــده
است .پیش از این هم «والدیمیرکوژین»
مشاور رئیس جمهوری روسیه در مسائل
مربوط به همکاریهای فنی-نظامی هم
گفتــه بود که مذاکرهای در این رابطه بین
مقامات مســکو و دمشق جریان ندارد .به
عقیده وی ،ارتش سوریه اکنون هم تمام
امکانات الزم برای دفاع از خود را در اختیار
دارد .سخنگوی کرملین همچنین توضیح
داد که اظهارات کوژین هیچ ارتباطی با سفر
نتانیاهو به مسکو ندارد .به گفته پسکوف،
در جریان این ســفر حتی این موضوع نیز
به طرف اســرائیلی یادآوری شد که بعد از
حمالت هوایی اخیر به خاک سوریه ،روسیه
این حق را برای خود قائل اســت که هر
آنچه در این رابطه الزم میبیند ،انجام دهد.
الزم به یادآوری اســت که نخست وزیر
اسرائیل چهارشنبه هفته گذشته در جریان
سفر خود به مسکو (در روز پیروزی) گفت
که مالقاتش بــا والدیمیر پوتین اهمیت
خاصی داشــته و امیدوار است که مقامات
مسکو درک الزم در مورد لزوم بازدارندگی
ایران در ســوریه را بدســت آورده باشند.
وخامت اوضاع سیاسی از آن جهت تشدید
شد که در حمالت نیروی هوایی اسرائیل
 8و  10ماه مه ( 20-18اردیبهشــت) به
برخی تاسیســات نظامی ســوریه ،هدف
اصلی مواضع ایران عنوان شده و مقامات
تهران نیز نســبت به پاسخ نظامی به تل
آویو هشدار دادند .نخستین بار «بشار اسد»
رئیس جمهوری سوریه از امکان تحویل
موشــکهای «اس »300-به دمشــق
خبر داده بود .مقامات مسکو نیز واقعا تنها
از امکان تحویل این موشکها به سوریه
صحبت کرده اند« .سرگئی الوروف» وزیر
امور خارجه روسیه بعد از حمالت موشکی
سه کشور غربی به سوریه ،اعالم کرد که با
این اقدام ،مسکو دیگر «مسئولیت اخالقی»
در مورد تحویل ســامانه «اسـ »300به
دمشق احساس نمی کند .مقامات ستادکل
نیروهای مسلح روسیه نیز از امکان ارسال
این سامانه دفاع ضدهوایی به سوریه یا دیگر
کشورها صحبت کرده بودند .البته مسلما
این هشــدارها ،عاملی برای اعمال فشار
بر آمریکا و متحدانش در منطقه ،از جمله
اســرائیل بود .به همین دلیل هم نتانیاهو
سریعا تصمیم به ســفر به مسکو گرفت.
سرهنگ بازنشســته «ویکتورلیتوکین» و
کارشناس مســائل نظامی به این روزنامه
گفــت« :اســرائیل قبال هم از مســکو
درخواســت کرده بود که از تحویل سامانه
موشکی «اس »300-به سوریه خودداری
کنــد .علت آن هم مناقشــه دو طرف بر
ســر بلندیهای جوالن است .روسیه نیز
تاکنون به این خواسته احترام گذاشته بود
تا روابطش با اسرائیل آسیب نبیند .اکنون
نیز تحویل این سامانه به دمشق ،افزودن
روغن بر آتش خواهد بود».

رژیم ترامپ با انتقال سفارت به قدس وعده به صهیونیستها را عملی کرد

آمریکا در تالش برای نجات صهیونیستها از نابودی

گروه جهان:وزارت خارجه رژيم اسرائيل يکشنبه شب
گذشته مراســميرا در آستانه انتقال سفارت آمريکا از
شــهر تل آويو به شهر اشــغالي قدس برگزار کرد اما
 54ســفير خارجي از مجموع  86سفير خارجي مقيم
تل آويو شــرکت در اين مراســم را تحريم کردند .به
ي هاآرتص نوشت:
گزارش تسنيم ،روزنامه صهيونيست 
اکثر کشورهاي عضو اتحاديه اروپا در مراسم شرکت
نکردند زيرا سياســت قاطعي در قبال انتقال سفارت
آمريکا از تل آويو به قــدس دارند .اين روزنامه افزود:
سفيران کشورهاي روسيه ،مصر ،هند ،ژاپن و مکزيک
نيز در مراسم حضور نداشتند .به نوشته اين روزنامه32 ،
سفير از جمله فقط چهار سفير کشورهاي عضو اتحاديه
اروپا يعني اتريش ،مجارستان ،روماني و چک به همراه
پنج کشــور اروپايي غير عضو در اتحاديه اروپا شامل
آلباني ،مقدونيه ،صربستان ،اوکراين و گرجستان در اين
مراسم شرکت داشتند .روزنامه صهيونيستيهاآرتص
افزود 12 :کشــور آفريقايي شــامل آنگوال ،کامرون،
کنگوي دموکراتيک ،جمهوري کنگو ،ســاحل عاج،
کنيا ،سودان جنوبي ،تانزانيا ،اتيوپي ،نيجريه ،زامبيا و
رواندا در اين مراسم حضور داشتند .از آمريکاي مرکزي
نيز سفراي پنج کشور جمهوري دومنيکن ،السالوادور،
گواتماال ،پاناما و هندوراس و از آمريکايي جنوبي فقط
پاراگوئه و پرو در مراســم شرکت کردند .چهار کشور
ميانمــار ،فيليپين ،تايلند و ويتنام نيز از قاره آســيا در
مراسم رژيم اســرائيل پيش از انتقال سفارت آمريکا
به شهر اشغالي قدس شــرکت داشتند .دولت آمريکا
ديروز دوشــنبه به طور رسميسفارت خود از شهر تل
آويو را به شهر اشغالي قدس منتقل کرد که با واکنش
و موج اعتراضات و محکوميتها در سطح جهان بويژه
در بين فلسطينيها و ملتهاي عربي و اسالميروبرو
شده اســت .همزمان با اين اتفاق ،مردم فلسطين در
قدس ،کرانه باختري و غزه ،اعتراض خود را از ساعات
اوليه صبح روز دوشنبه آغاز کردند.اهالي نوار غزه روز
دوشنبه ،پرشورتر از هميشه به سمت مرز شرقي غزه
با فلسطين اشغالي رفتند تا در اعتراض به اين رويداد
و به مناسبت هفتادمين سالروز اشغال کشورشان (يوم
النکبه)تظاهراتکنند.درنتيجهدرگيريتظاهرکنندگان
فلسطيني و صهيونيستها  52فلسطيني شهيد و حدود
 ۲۰۰۰نفر مجروح شدند.
خالد مشــعل :ملت ما در غــزه و کرانه باختري
به پا خاسته است

در همين رابطه،خالد مشعل رئيس سابق دفتر سياسي
جنبش حماس در گفتوگو با شبکه «تي آر تي ورلد»
ترکيه خواســتار حمايت ملتهاي عربي و اسالمياز
ملت فلســطين شــد و تاکيد کرد ملتهاي عربي و
اسالميو دوستان ما در جهان و اهل خير و انسانيت که
مبارزه ملت ما و مشروعيت حقوق آنها را ميدانند ،نبايد
اجازه دهند که سفارت آمريکا به قدس منتقل شود ،آنها
نبايد در برابر منطق آمريکايي مبني بر دادن قدس به
اسرائيل تسليم شــوند .وي افزود :ملت ما که در غزه
و کرانه باختري به پا خاســته است ،از امت اسالميو
عربي و رهبران و علماي آنها و همچنين دوستانمان در
جهان ميخواهند که در کنارشان در اين لحظه تاريخي
بايستند .مشــعل تاکيد کرد :اين ملت فلسطين است
که سرنوشــت خود را مشخص خواهد کرد نه آمريکا
و اشغالگران  .رئيس سابق دفتر سياسي حماس گفت:
ميدانم که لحظه دشوار و سرنوشتسازي است،شايد
اشــغالگران و دولت جديد آمريکا و برخي طرفها در
جهان گمان ميکنند که لحظه مناســبي براي حذف
مسئله فلسطين و يکسره کردن پروندههاي اصلي آن
به ويژه قدس  ،حق بازگشــت و از بين بردن مسئله
زمين و آينده ملت به نفع رژيم صهيونيســتي است،

را نداشــتند .اين پايان کار ترامپ نبود .وقتي ترامپ
در نوامبر  2017علنا قوانين بين المللي را نقض کرد،
مصر پيش نويس قطعنامهاي را به شوراي امنيت ارائه
کرد که براســاس آن شوراي امنيت ،دستور ترامپ در
ايــن زمينه را غير قانوني اعالم ميکرد .با وجود آنکه
 14کشــور از  15کشور عضو شــوراي امنيت با اين
قطعنامه موافــق بودند ،آمريکا ايــن قطعنامه را وتو
کــرد و اجازه تصويــب آن را نداد .پــس از اين اقدام
ترامپ کشورهاي اسالمياقدام به تهيه پيش نويس
قطعنامهاي عليه اقدام ترامپ در مجمع عموميسازمان
ملل کردند .اين پيش نويس  21دسامبر  2017با رأي
موافق  128عضو دائم سازمان ملل با عنوان قطعنامه
»«A/ES-10/L.22به تصويب رسيد.
مفهوم انتقال سفارت

بايد بگويم آنها هم در توهم به سر ميبرند .راهپيمايي
سراسري عليه صيهونيستها اما در آستانه برگزاري
ت آمريکا از تلآويو به قدس اشغالي،
مراسم انتقال سفار 
گروههاي مختلف فلسطيني از جمله جنبش حماس
و جهاد اسالمي ،مردم فلسطين را به حضور گسترده
و پرشور در راهپيمايي ميليوني دعوت کردند .در عين
حال ايوانکا ترامپ دختر رئيس جمهوري آمريکا هم
بههمراه جارد کوشنر همسر وي براي شرکت در اين
مراســم وارد فرودگاه بنگوريون تلآويو شدند .يک
تحليلگر صهيونيست گفته است :غزه همچون بمبي
است که در مقابل ما (صهيونيستها) منفجر خواهد
شد« .تسيون نانوس» تأکيد کرده است غزه به بمبي
تبديل خواهد شد که در برابر اشغالگران منفجر خواهد
شد .وي گفته است :اين جشنها (جشن سالگرد اشغال
سرزمين فلسطين و تشکيل رژيم جعلي صهيونيستي) و
پديدههاي شادي که ما در آن بهسر ميبريم ،هرگز به ما
سودي نخواهد رساند ،تا زماني که با غزه به اين شکل
رفتار ميکنيم ،اين منطقه به بمبي در برابر ما تبديل و
منفجر خواهد شد .شوراي ملي راهپيمايي بازگشت و
درهم شکستن محاصره روز شنبه گذشته اعالم کرده
بود که ديروز دوشــنبه روز خيزش ملي خواهد بود و
ت فلسطين از جمله در نوار غزه ،کرانه باختري،
همه مل 
آوارگان داخل و خارج و مناطق اشغالي  1948مخالفت
خود را با انتقال ســفارت آمريکا به قدس اشــغالي و
معامله قــرن اعالم خواهند کرد .شــبکه ماهوارهاي
فلسطين اليوم هم گزارش داد شهرکنشينان شعارهاي
نژادپرستانه عليه فلسطينيها بر روي ديوارها و خودروها
در شهرک صهيونيستنشين شعفاط در شمال قدس
اشغالي نوشــتهاند .در اين شرايط انس حمدان قديج
جوان  21ساله فلسطيني در شرق خان يونس به ضرب
گلوله نظاميان صهيونيست به شهادت رسيد.
آمريکا و رويايي غصب سرزمين فلسطين

هر سال روز  14ميصهيونيستها ،در سالروز تأسيس
رژيم صهيونيستي اقدام به برگزاري جشني ميکنند
که خود آن را «روز اســتقالل» مينامندند .آنچه آنان
اســتقالل مينامند با غصب يک سرزمين و ظلم به
ملت آن و روي خون ميليونها شــهيد فلسطيني بنا
شده است .به همين دليل فلسطينيان اين روز را يوم
النکبة ناميدهاند و به خاطر مصائبي که در اين روز بر
ملت مظلوم فلسطين تحميل شد ،اين روز را به بيان
جنايتهايصهيونيستهابرايجهانيانميپردازند.سال
 2018اين مصيبت و نکت بزرگ با يک خيانت و نکت
جديد نيز همراه شده است .دونالد ترامپ ،رئيس جمهور
آمريکا ميخواهد در اين روز ،سفارت کشورش را از تل
آويو -که مرکز حاکميت صهيونيستها از سال 1948
بوده است -به قدس منتقل کند .اما سؤال اينجا است
که چرا انتقال يک سفارتخانه ميتواند نکبت جديدي

براي فلسطينيان باشد؟
جايگاه سفارتخانه در روابط بين الملل

در نظام سياسي حاکم بر جهان ،سفارتخانه هر کشور
بخشي از خاک آن کشور در کشور ميزبان است .يعني
کشوري که ميزبان ســفارتخانه ديگر کشورها است
به کشــورهاي ديگر اجازه ميدهد يک نمايندگي از
کشورشان را در مرکز حاکميت کشور ميزبان به وجود
آورند .اين مرکز حاکميت از يکسو براي تسهيل روابط
بين کشور ميزبان و کشورهاي ديگر صورت ميگيرد
و در وهله دوم براي انجام امور مربوط به شــهروندان
کشــور ميهمان در کشــور ميزبان است .قاعده نظام
بينالملل بر اين است که سفارت هر کشوري در مرکز
حاکميت يا همان پايتخت ميزبان بايد قرار داشته باشد.
کشــور ميهمان ميتواند در صورت نياز در شهرهاي
ديگر ميزبان ،نمايندگيهــاي درجه دويي ايجاد کند
که کنســولگري نام دارند .اما ســفارتخانه هر کشور
بايد در مرکز حاکميت يا پايتخت ميزبان قرار داشــته
باشد .تفاوت کنسولگري با سفارتخانه اين است که در
کنسولگري امور اداري انجام ميشود و ممکن است
برخي ديداريهاي سياســي نيز انجام گيرد اما محل
استقرار سفير يک کشور نميتواند کنسولگري باشد.
سفير ،در سفارتخانه مستقر است و کليه روابط سياسي
در آنجا جريان دارد.
جايگاه قدس در نظام بين الملل

براساس قطعنامه  242سال  1967سازمان ملل ،قدس
پايتخت فلسطين است .اين قطعنامه قدس شرقي را
به عنوان پايتخت فلســطين معرفي کرده است اما به
هيچ وجه به صهيونيستها اجازه اينکه قدس غربي را
پايتخت خود اعالم کنــد نميدهد .در قطعنامههاي
و ،)1968( 252و ،)1969( 267و،)1971( 298
و ،)1973( 338و ،)1979( 446و ،)1980( 465و476
( ،)1980و ،)1980( 478و )2016( 2334نيز اين مسئله
تأکيد شده است .لذا بايد گفت قدس در نظام بين الملل
از سوي تماميسازمان ملل به عنوان پايتخت فلسطين
به رسميت شناخته شده است و يک سرزمين اشغال
شده محسوب ميشود.
دهن کجي ترامپ به نظام بين الملل

ترامپ با اقداميکه عليه قدس انجام داد رسما قوانين
بين المللــي و قطعنامههاي ســازمان ملل را نقض
کرد .يعنــي تمام قطعنامههايي کــه در فوق به آنها
اشــاره شــد را ناديده گرفت و اعالم کرد قدس را به
عنوان مرکز حاکميت رژيم صهيونيستي به رسميت
ميشناســد .اين اقدام را ترامپ در حالي انجام داد که
هيچ يک از رؤســاي جمهور سلفش جرأت انجام آن

همانگونه که در فوق اشاره شد ،سفارت هر کشوري در
کشور ديگر در مرکز حاکميت کشور ميزبان قرار دارد.
لذا وقتي ترامپ اعالم ميکند سفارت خود را به قدس
منتقل ميکند معناي آن اين است که آمريکا ،قدس را
به عنوان مرکز حاکميت رژيم صهيونيستي به رسميت
شناخته است.
ترامپ و ديوار براق

ترامپ پيش از انتقال ســفارت هم دست به اقداميدر
اين راستا زده بود وآن هم هنگاميبود که او به عنوان
رئيس جمهور آمريکا براي نخستين بار در تاريخ آمريکا
بــه ديدار ديوار براق رفت .ديوار براق به بخش جنوب
غربي ديوار مجموعه مسجداالقصي گفته ميشود که
يهوديان آن را تنها باقيمانده معبد دوم سليمان ميدانند
به آن ديوار ندبه ميگويند و مسلمانان آن را ديوار براق
مينامند .نکته مهم از اين قرار است که با وجود کاوش
تاريخي فراواني که طي  70سال اشغال فلسطين در
قدس و مسجداالقصي صورت گرفته ،حتي يک اثر که
تأييد کننده ديدگاه يهوديان باشد به دست نيامده است.
در مقابل آثار فراواني از دورههاي مختلف اسالميدر
آنجا وجود دارد که صهيونيستها در حال از بين بردن
آنها هستند .هيچ رئيس جمهور آمريکا در دوره رياست
جمهوري اش به ديدار ديوار براق نرفت .معني اين امر
اين بود که رؤســاي جمهور آمريکا هيچ کدام بر نگاه
يهوديان در خصوص ديوار براق صحه نگذاشتهاند و آن
را به رسميت نشناختهاند .اما دونالد ترامپ با حضور در
کنار ديوار ندبه اين پيام را منتقل کرد که تفسير يهودي
از ديوار براق را به رسميت ميشناسد.
جمع بندي

با وجود نکات فوق بايد گفت ترامپ با حضور در کنار
ديوار براق در تابســتان  2017و امضاي قانون انتقال
ســفارت آمريکا از تل آويو به قــدس در پاييز همين
سال نشــان داد مطلقا با صهيونيستها همراه است و
شأني براي فلسطين و فلسطينيان قائل نيست .انتقال
سفارت نکبت جديدي است که او در روز نکبت براي
فلسطينيان به وجود ميآورد .چرا که با بلعيدن قدس
ديگر فلسطين معنايي نخواهد داشت .فلسطين مساوي
با قدس است و آنها ميخواهند با بلعيدن قدس صورت
و اصل مســئله را پاک کنند .انتقال ســفارت آمريکا
آغاز طرح جديدي اســت کــه آمريکاييها با عنوان
«معامله قرن» به ســردمداري ترامپ ميخواهند در
منطقه آغاز کنند و در اين طرح فلسطين ديگر وجود
خارجي نخواهد داشت و اين صهيونيستها هستند که
تمام فلسطين و ميراثش را ميخواهند ببلعند .اما آنها
دچار اشــتباه استراتژيک و محاسباتي شدهاند چرا که
مقاومت را ناديده گرفتهاند مقاومتي که از دهه  80قرن
 20ميالدي تمام طرحهاي آنها را خنثي و مجبور به

اسپوتنیک:

بعد از آنکه اخباری از انفجار انتحاری در سه کلیسا
در شهر «ســورابایا» دومین شهر بزرگ اندونزی
منتشر شــد که در آن دستکم  11نفر جان خود را
از دســت دادند و دهها نفر دیگر نیز زخمی شدند،
رسانهها دیروز دوشنبه از وقوع انفجار در اداراه پلیس
اندونزی در شــهر ســورابایا خبر دادند .به گزارش
فارس،شبکه راشاتودی گزارش کرد که صبح روز
دوشــنبه به وقت محلی یک خــودرو مقابل اداره
پلیس منفجر شــد .بر اســاس این گزارش ،تعداد
دقیق قربانیان این حادثه هنوز نامشخص است و
شــدت انفجار نیز هنوز معین نشده است« .فرنس
بارونگ مانگرا» سخنگوی پلیس شرق «جاوا» در
یک کنفرانس خبری گفت که هنوز هیچ جزئیاتی

اداره کل ثبت اسناد و امالک استان گیالن هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت
ثبتی اراضی و ســاختمانهای فاقد سند رسمی آگهی موضوع ماده  3قانون و ماده
 13آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ســاختمانهای فاقد ســند
رسمی حوزه ثبتی شهرســتان فومن برابر رای شماره 139760318003000156
 97/1 /20هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی وساختمانهایفاقد سندرسمی مستقر در واحد ثبتی فومن تصرفات مالکانه و بالمعارض متقاضی
خانم ســیده صدیقه دژکام شــکالگورابی فرزند سید حبیب بشماره شناسنامه 47
صادره از فومن به شماره ملی  2669723667ششدانگ یک باب خانه و محوطه
بمســاحت  254/36مترمربع پالک  627فرعی از  89اصلی مفروز و مجزی شده از
پــاک  3فرعــی از  89اصلی واقع در پیش حصار بخــش  24گیالن خریداری از
مالک رســمی خانم شــهناز آزمند محرز گردیده است .لذا به منظور اطالع عموم
در دو نوبت به فاصله  15روز آگهی می شــود در صورتی که اشــخاص نسبت به
صدورسند مالکیت متقاضیان اعتراضی داشته باشند میتوانند از تاریخ انتشاراولین
آگهی بمدت دو ماه اعتراض خود را به اداره ثبت اســناد و امالک محل تســلیم و
پس از اخذ رســید ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض دادخواست خود را
به مرجع قضایی تقدیم نمایند.بدیهی اســت در صورت انقضای مدت مذکور و عدم
وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادرخواهد شدتاریخ انتشار نوبت اول:
 97/2/25تاریخ انتشار نوبت دوم97/3/8 :
 286سرپرست ثبت اسناد و امالک شهرستان فومن -علی نصرتی
اداره کل ثبت اسناد و امالک استان گیالن هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت
ثبتی اراضی و ســاختمانهای فاقد سند رسمی آگهی موضوع ماده  3قانون و ماده
 13آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ســاختمانهای فاقد ســند
رسمی حوزه ثبتی شهرســتان فومن برابر رای شماره 139760318003000161

انفجار در اداره پلیس اندونزی 7کشته برجا گذاشت

درباره این حادثه وجود ندارد اما برخی مســئوالن
که خواستند نامشــان فاش نشود اطالع دادند که
احتما ًال دستکم یک نفر جان خود را در این حادثه
از دست داده است .مانگرا گفت« :انفجاری رخ داده
اســت ،دقیق ًا نمیدانیم چه شده است» .با اینحال
خبرگزاری اسپوتنیک به نقل از منابع محلی از کشته
شدن دستکم هفت افسر پلیس خبر داد .خبرگزاری
فرانســه نیز گزارش کرد که چهار عامل انتحاری
در این حادثه کشته شدهاند .خبرگزاری فرانسه به
نقل از مانگرا گزارش کرد که چندین افسر پلیس
در این حادثه که در ســاعت  08:50صبح به وقت
محلی ( 01:50به وقت گرینویچ) به وقوع پیوست،
زخمی شدند .سخنگوی پلیس شرق جاوا آنطور که

خبرگزاری فرانســه گزارش کرده است ،میگوید:
انفجاری رخ داده است و و یکی از اعضای ما قربانی
این حادثه بوده است» .بنا به گزارش شبکه «سی.
ی وی» از محل حادثه ،انفجار زمانی رخ داده
سی .ت 
اســت که یک مرد و زن سوار بر موتور سیکلت در
مقابل یک ایست بازرسی امنیتی توقف کردند .طبق
گزارش خبرگزاری رویترز ،مأموران پلیس ارتباطاتی
میان انفجارهای روز گذشــته و انفجارهای امروز
پیدا کردهاند .مانگرا میگوید« :انواع مشــابهی از
مواد منفجره استفاده شده است .پرسنل ما در حال
تعیین هویت قربانیان حادثه هستند .تاکنون 7 ،نفر
قربانی شدهاند .ما هنوز در حال جمعآوری اطالعات
هســتیم» .حمله امروز یک روز بعــد از آن رخ داد

 97/1 /20هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی وساختمانهایفاقد سندرسمی مستقر در واحد ثبتی فومن تصرفات مالکانه و بالمعارض متقاضی
آقای نوید دانایی فرزند رضا بشماره شناسنامه  1808صادره از تهران به شماره
ملی  0451509579ششدانگ یک قطعه زمین مشتمل بر خانه مسکونی و انباری
بمســاحت  928/89مترمربع پالک  134فرعی از  17اصلی مفروز و مجزی شده از
پالک  2فرعی از  17اصلی واقع در ملســکام بخــش  24گیالن خریداری از مالک
رســمی میر علی معصومی محرز گردیده اســت .لذا به منظور اطالع عموم در
دو نوبت به فاصله  15روز آگهی می شــود در صورتی که اشــخاص نســبت به
صدورسند مالکیت متقاضیان اعتراضی داشته باشند میتوانند از تاریخ انتشاراولین
آگهی بمدت دو ماه اعتراض خود را به اداره ثبت اســناد و امالک محل تســلیم و
پس از اخذ رســید ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض دادخواست خود را
به مرجع قضایی تقدیم نمایند.بدیهی اســت در صورت انقضای مدت مذکور و عدم
وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادرخواهد شدتاریخ انتشار نوبت اول:
 97/2/25تاریخ انتشار نوبت دوم97/3/8 :
 274سرپرست ثبت اسناد و امالک شهرستان فومن -علی نصرتی
اداره کل ثبت اسناد و امالک استان گیالن هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت
ثبتی اراضی و ســاختمانهای فاقد سند رسمی آگهی موضوع ماده  3قانون و ماده
 13آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ســاختمانهای فاقد ســند
رسمی حوزه ثبتی شهرســتان فومن برابر رای شماره 139660318003008203
 96/9 /12هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی وساختمانهایفاقد سندرسمی مستقر در واحد ثبتی فومن تصرفات مالکانه و بالمعارض متقاضی
خانم فاطمه بزرگی فرزند رمضان بشماره شناسنامه  6319صادره از لنگرود
به شماره ملی  2709885344ششدانگ یک قطعه زمین مشتمل بر بنای در حال
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اخبار
پیشروی ارتش سوریه از
«الحجراالسود» به اردوگاه «یرموک»

ســه هفته از عملیات ارتش سوریه برای
پاکســازی محلههای جنوب دمشــق از
لوث تروریســتهای داعــش میگذرد.
به گزارش فارس،ارتش ســوریه در ادامه
این عملیات موفق شد در منطقه موسوم
به «الجزیره» در جنوب دمشــق ،کنترل
میــدان «الروس» را به دســت گرفته و
چندین ســاختمان را آزاد کنــد .منطقه
الجزیره تنها منطقهای اســت که تحت
اشغال عناصر داعش قرار دارد و در شمال
غرب منطقه «الحجر االسود» واقع شده
است .این منطقه عبارتست زنجیرهای از
ســاختمانهای به هم چسبیده و متراکم
که در واقع تراکم ســاختمانی ،عملیات
آزادســازی و پاکسازی آن را ُکند میکند
و ارتش ســوریه با یک جنــگ خیابانی
روبروســت .گروه اطالع رسانی االعالم
الحربی ســوریه گزارش داد که نیروهای
سوری با این پیشروی موفق شدهاند خود
را به تقاطع اصلی منطقه الجزیره برسانند.
در محــور اردوگاه یرمــوک نیــز ارتش
ســوریه ضمن ادامه پیشروی در خیابان
« ،»30کنترل مدرسه «اسد بن الفرات»
را به دست گرفت .جنگندههای سوری و
روس نیز بشدت مواضع داعش را در این
مناطق بمبــاران میکنند .روزنامه الوطن
ســوریه هم گزارش داد که داعش برای
کند کردن پیشروی ارتش سوریه از تک
تیرانداز اســتفاده میکند .در حال حاضر
تروریستهای داعش روحیه خوبی ندارند
و عالوه بر اســتفاده از تک تیراندازها ،از
افزایش حجم آتش حمالت خود استفاده
میکنند تا بتوانند مانع پیشروی نیروهای
سوری شوند.
عراق مقر فرماندهی داعش را
در سوریه منهدم کرد

منابع عراقی از حمالت جدید جنگنده های
این کشور به مواضع داعش در داخل سوریه
خبر داند .به گزارش مهر،در بیانیه فرماندهی
عملیات مشترک عراق آمده است :با دستور
حیدر العبادی فرمانده کل نیروهای مســلح
و هماهنگی و نظــارت فرماندهی عملیات
مشــترک ،جنگنــده هــای اف  ۱۶مقــر
فرماندهی و لجســتیک داعش را در جنوب
منطقه الدشیشــه در داخل اراضی ســوریه
منهــدم کردند و این مرکــز به طور کامل
منهدم شــد .فرماندهی عملیات مشــترک
عراق اعالم کرد :این حمالت دقیق و طبق
اطالعــات موثق انجام شــد .جزییات این
حمله متعاقبا اعالم خواهد شد.
سفر هیاتی از
مقامات «پیونگ یانگ» به «پکن»

که عامالن انتحاری به ســه کلیسا در «سورابایا»
دومین شهر بزرگ اندونزی حمله کردند و دستکم
 ۱۱نفر را کشته و  ۴۰نفر دیگر را نیز زخمی کردند.
تکفیریهایداعشمسئولیتحمالتبهکلیساهای
اندونزی را برعهده گرفتند.

هیاتــی از مقامــات کره شــمالی روز
دوشــنبه (دیروز) به چین سفر کردند و
احتماال با مقامات چینی درباره همکاری
پکن و پیونگ یانگ در رابطه با نشست
آتی کره شــمالی و آمریــکا گفتوگو
خواهنــد کرد .بــه گزارش فــارس به
نقل از خبرگــزاری یونهاپ ،گروهی از
مقامات کره شــمالی شامل اعضایی از
حزب حاکم کارگر در ســفری به چین
احتماال درباره اقدامات مرتبط با نشست
اخیر ســران کــره شــمالی و چین نیز
گفتوگوهایی خواهند داشت.

ســاخت بمساحت  353/36مترمربع پالک  126فرعی از  17اصلی مفروز و مجزی
شــده از پالک  2فرعی از  17اصلی واقع در ملسکام بخش  24گیالن خریداری از
مالک رســمی اقای سید اســکندری محرز گردیده است .لذا به منظور اطالع عموم
در دو نوبت به فاصله  15روز آگهی می شــود در صورتی که اشــخاص نسبت به
صدورسند مالکیت متقاضیان اعتراضی داشته باشند میتوانند از تاریخ انتشاراولین
آگهی بمدت دو ماه اعتراض خود را به اداره ثبت اســناد و امالک محل تســلیم و
پس از اخذ رســید ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض دادخواست خود را
به مرجع قضایی تقدیم نمایند.بدیهی اســت در صورت انقضای مدت مذکور و عدم
وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادرخواهد شدتاریخ انتشار نوبت اول:
 97/2/25تاریخ انتشار نوبت دوم97/3/8 :
 280سرپرست ثبت اسناد و امالک شهرستان فومن -علی نصرتی
آگهی ابالغ دادنامه بدینوســیله پیرو اگهی های قبلی به اقای احمد سعیدی بیلندی
فعــا مجهول المکان ابالغ می شــود که در مورد دادخواســت بانک رفاه کارگران
علیه شما بخواســته مطالبه وجه چک بموجب حکم شماره 9709977579700123
در پرونــده کالســه  960938دادگاه عمومی حقوقی مشــهد متضامنا به پرداخت
مبلغ  689/090/649ریال بابت اصل خواســته با محاســبه ان به نرخ یوم الوصول
بر اســاس شــاخص بانک مرکــزی از تاریخ صدور چک تا زمــان وصول و مبلغ
 36/071/173ریال بابت خسارت دادرسی در حق خواهان صادر و اعالم می نماید.
مراتب بدینوسیله در روزنامه درج می گردد  .رای صادره غیابی و از تاریخ درج در
روزنامه در مهلت قانونی قابل واخواهی در این دادگاه است.
مدیر دفتر شعبه  20دادگاه عمومی حقوقی مشهد
م الف 6867

